
fVIUNICIRIUL. ZALĂU
RRII\/IAR

45001© - ZalSu. Risţa luliu fvlaniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.© 1 0550 
http ://www zsls usj ro

Rax.(40)260.6© 1 S©9 
e-mail; primaria(®zalausj.ro

PRIMAR AVIZAT,//-T SECRETA NERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea cererii de eşalonare a obligaţiilor fiscale de plată datord^bugetului local al

Municipiului Zalău de domnul Mitu Vlad //

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 39.223 din 22.05.2023 al Primarului municipiului 

Zalău şi Raportul de specialitate nr. 39.225 din 22.05.2023 al Direcţiei Economice şi cererea 
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 37.982 din 17.05.2023 formulată de domnul Mitu 
Vlad;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;
-Ţinând cont de prevederile art. 185 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.3, art.4, art.8 alin. (5) din 
Procedura de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii restante la bugetul 
local al Municipiului Zalău aprobată prin H.C.L. nr.69 din 30 martie 2017, completată şi modificată 
prin H.C.L. nr.67 din 25 martie 2021;

-în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) 
lit.a), c), art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Aprobarea cererii nr. 37.982 din 17.05.2023 de eşalonare a obligaţiilor fiscale în cuantum 
de 3073,50 lei datorate bugetului local al Municipiului Zalău de către domnul Mitu Vlad, cu domiciliul 
în Municipiul Zalău, pe o perioadă de 10 de luni, începând cu luna iunie 2023.

Art.2. Plata sumelor care fac obiectul eşalonării se va face conform graficului de eşalonare care 
constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Domnul Mitu Vlad.
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Nr. înreg. 39223 din 22.05.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind cererea de eşalonare 

a obligaţiilor de plată datorate de către domnul Mitu Vlad 
la bugetul local al Municipiului Zalău

Având în vedere următoarele:
1. Cererea nr. 37982 din 17.05.2023 a domnului Mitu Vlad, prin care acesta 

solicită eşalonarea pe o perioadă de 10 luni a obligaţiilor de plată datorate 
bugetului local al Municipiului Zalău, în cuantum de 3.073,50 lei, 
reprezentând amenzi şi invocând faptul că se află în dificultate de plată prin 
lipsa temporară de disponibilităţi băneşti;

2. Prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia la cererea 
temeinic justificată a debitorilor persoane fizice şi juridice, pentru obligaţiile 
bugetare restante, consiliile locale pot acorda următoarele înlesniri la plată:

a. eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi 
a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin (5), adică, amenzi de 
orice fel administrate de organul fiscal şi creanţele bugetare stabilite de 
alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, 
inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, 
constituie titluri executorii;

b. scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

3. Prevederile H.C.L nr. 67/25.03.2021 privind completarea şi modificarea 
Procedurii de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor 
obligaţii la bugetul local al Municipiului Zalău, a eşalonării la plata 
majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere 
datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice 
precum şi procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de
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întârziere a persoanelor fizice, aprobată prin H.C.L. nr. 69 din 30 martie 
2017, în baza art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală.

în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi 
exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de hătărâre privind cererea contribuabilului 
Mitu Vlad de eşalonare a obligaţiilor bugetare datorate bugetului local al Municipiului 
Zalău şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu 
privire la adoptarea acestuia.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunti
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Direcţia Economică
Serviciul Impuneri, încasări, Control Persoane Fizice 
Nr. înreg. 39225 din 22.05.2023

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind cererea 

contribuabilului Mitu Vlad de eşalonare a obligaţiilor de plată datorate bugetului
local al Municipiului Zalău.

Având în vedere cererea nr. 37982 din 17.05.2023 a domnului Mitu Vlad, prin care 
aceasta solicită eşalonarea pe o perioadă de 10 luni a obligaţiilor de plată datorate 
bugetului local al Municipiului Zalău în cuantum de 3073,50 lei, reprezentând amenzi, 
invocând faptul că se află în dificultate de plată prin lipsa temporară de disponibilităţi 
băneşti pentru traiul de zi cu zi, am constatat următoarele:

1. Conform prevederilor legale, respectiv, ort. 185, din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea temeinic 
justificată a debitorilor persoane fizice şi juridice, pentru obligaţiile bugetare restante, 
consiliile locale pot acorda următoarele înlesniri la plată :

a. eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor 
bugetare prevăzute la art. 184 alin (5), adică, amenzi de orice fel administrate de 
organul fiscal şi creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre 
recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate 
din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte 
înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

b. scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

2. Prin H.C.L nr. 67 din 25.03.2021 s-a aprobat completarea şi modificarea 
Procedurii de acordare a eşalonărilor la plata plata impozitelor, taxelor şi a altor 
obligaţii la bugetul local al municipiului Zalău, a eşalonării la plata majorărilor de 
întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de 
eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice precum şi procedura de acordare a 
scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice, aprobată prin H.C.L. nr.
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69 din 30 martie 2017, în baza art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală.

3. Din analiza cererii şi a cuantumului obligaţiilor de plată restante, precum şi a art.
3 din procedură, perioada maximă pentru care se poate solicita eşalonarea acestor obligaţii 
fiscale este de 1 an.

4. Faţă de obligaţiile de plată cuprinse în cerere, organul fiscal, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din procedură a verificat dacă, contribuabilul are depuse toate 
declaraţiile fiscale, iar la data de 17.05.2023 a întocmit procesul verbal de punere de 
acord cu suma care face obiectul cererii de eşalonare, conform Certificatului de 
atestare fiscală nr. 37985 din 17.05.2023.

în baza art.8 alin. (5) din procedură. Serviciul Impuneri, încasări. Control Persoane 
Fizice din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Zalău şi în baza actelor 
depuse de către domnul Mitu Vlad, a întocmit prezentul raport de specialitate pentru 
aprobarea cererii de eşalonare formulată de către acesta, pentru o perioadă de 10 luni şi în . 
acest sens graficul de eşalonare a fost întocmit pe o perioadă de 10 luni.

Astfel, în conformitate cu cele menţionate mai sus propunem spre aprobare cererea 
de eşalonare a obligaţiilor bugetare în cuantum de 3073,50 lei, datorate bugetului local al 
Municipiului Zalău de către Mitu Vlad, cu domiciliul în Zalău, str. Andrei Muresanu nr. 
47B, judeţul Sălaj, pe o perioadă de 10 luni, începând cu luna Iunie 2023, conform 
graficului de eşalonare care constituie Anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate.

DIRECTOR ECpFpMIC ADJ.,
Ec. Marius C^udiu Chiş

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mar» î^uibuş

întocmit
Şef serviciu^CPF, 
Ec. Marindla Micu

Red.DE-SIlCPF/MM/2ex.
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Anexa nr.l la Referatul nr. 39223 Din 22.05.2023

GRAFIC DE EŞALONARE a obligaţiilor fiscale datorate de către numitul Mitu Vlad, CNP 1971115336672,

care fac obiectul cererii nr. 37982 din 17.05.2023.
- lei -

Majorări de 
întârziere

Nr. TotalDebitImpozit/TaxăScadenţaLuna/an
crt.

307,00307,00Amenzi
30.06.2023Iunie 20231. 307,00

307,00Total Iunie 2023

307,00307,00Amenzi
31.07.2023Iulie 2023 307,002.

307,00Total Iulie 2023

307,00307,00Amenzi
307,0031.08.20233. August 2023

307,00Total August 2023

307,00307,00Amenzi
307,0030.09.2023Septembrie 20234. 307,00Total Septembrie 2023

307,00307,00Amenzi
307,0031.10.2023Octombrie 20235. 307,00Total Octombrie 2023

307,00307,00Amenzi
307,0030.11.2023Noiembrie 20236. 307,00Total Noiembrie 2023

307,00307,00Amenzi
307,0031.12.2023Decembrie 20237. 307,00Total Decembrie 2023

307,00 307,00Amenzi31.01.20248. Ianuarie 2024



307,00307,00Total Ianuarie 2024

307,00307,00Amenzi
307,0029.02.2024Februarie 20249. 307,00Total Februarie 2024
310,50310,50Amenzi
310,5031.03.2024Martie 202410. 310,50Total Martie 2024

3073,50
3073,50TOTAL GENERAL

Şef Serviciy,
Ec. MARINELAMICU

Director executiv adjunl^t, . 
Ec. MARIUS CLAUDIuA^

\.

DE-SIICPF/MM
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PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD

încheiat azi 17.05.2023 la Primăria Municipiului Zalău, în cadrul Direcţiei 
Economice, Serviciul Impuneri încasări Control - Persoane Fizice.

Subsemnata Micu Marinela având funcţia de şef serviciu, am constatat că 
numitul Mitu Vlad figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii de 
plată restante, care vor face obiectul eşalonării:

> 3.073,50 lei, reprezentând amenzi contravenţionale.

Alte menţiuni:
La sumele menţionate mai sus nu se vor adăuga majorări de întârziere pe 
perioada eşalonării.

Obiecţiile contribuabilului:

-nu s-au formulat

Zalău, 17.05.2023

Avizat,
Conducătorul or^nului fiscal

liu Chiş
întocmm,

Ec. Marini Micu
Contribuabil, 

Mitu VladEc. Marius CI

Red.DE-SIICPF/MM/2ex.
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